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Amendamentul 1
Gunnar Beck

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții și reforme de 
înaltă calitate care să crească 
productivitatea, să asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide și să aprofundeze piața 
unică, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la un climat de investiții de 
înaltă calitate, asigurând în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide;

Or. en

Amendamentul 2
Manon Aubry

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții și reforme de 
înaltă calitate care să crească 
productivitatea, să asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide și să aprofundeze piața 
unică, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

1. solicită ca bugetul pe 2020 și 
fondurile acordate politicii economice și 
monetare a Uniunii Europene să 
contribuie la ocuparea integrală a forței 
de muncă, la eradicarea fraudei și a 
evaziunii fiscale și la reducerea 
inegalităților;

Or. fr

Amendamentul 3
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José Gusmão

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții și reforme de 
înaltă calitate care să crească 
productivitatea, să asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide și să aprofundeze piața 
unică, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la politici macroeconomice 
echilibrate, și anume să se reducă 
disparitățile socioeconomice din Uniune 
și statele sale membre, să se realizeze 
investiții și reforme de înaltă calitate care 
să crească productivitatea, să se asigure 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide, să se promoveze coeziunea 
și să se combată dezechilibrele 
macroeconomice, să se răspundă la criza 
schimbărilor climatice, precum și să se 
remedieze deficiențele structurale ale 
uniunii economice și monetare (UEM);

Or. en

Amendamentul 4
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții și reforme de 
înaltă calitate care să crească 
productivitatea, să asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide și să aprofundeze piața 
unică, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
așteptate de cetățenii europeni, și anume 
să se faciliteze creșterea în țările rămase 
în urmă, vizând reducerea dezechilibrelor 
bugetare asimetrice dintre statele 
membre; consideră că bugetul pe 2020 ar 
trebui să fie mai eficient, transparent, 
bazat pe performanțe, cu reduceri 
concrete ale cheltuielilor administrative și 
ale risipei de bani;

Or. en
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Amendamentul 5
Jonás Fernández
în numele Grupului S&D
Alfred Sant
în numele Grupului S&D
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții și reforme de 
înaltă calitate care să crească 
productivitatea, să asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide și să aprofundeze piața 
unică, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să se realizeze investiții și reforme 
de înaltă calitate care cresc productivitatea 
și duc la o creștere sustenabilă și 
incluzivă, să se asigure în continuare 
finanțe publice solide și stabilitatea 
macrofinanciară, asigurând totodată 
flexibilitatea în punerea în aplicare a 
Pactului de stabilitate și de creștere, să se 
aprofundeze piața unică, precum și să se 
finalizeze uniunea economică și monetară 
(UEM);

Or. en

Amendamentul 6
Aurore Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții și reforme de 
înaltă calitate care să crească 
productivitatea, să asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la punerea accentului pe 
investițiile publice productive pentru a se 
atinge obiectivele stabilite prin acordurile 
de la Paris, la asigurarea în continuare a 
stabilității macrofinanciare și a unor 
finanțe publice solide, la aprofundarea 
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publice solide și să aprofundeze piața 
unică, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

pieței unice, precum și la finalizarea 
uniunii economice și monetare (UEM);

Or. fr

Amendamentul 7
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții și reforme de 
înaltă calitate care să crească 
productivitatea, să asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide și să aprofundeze piața 
unică, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
acorde obiectivelor sociale și de mediu 
europene aceeași atenție ca îndeplinirii 
priorităților definite în cadrul semestrului 
european, și anume să se sprijine investiții 
și reforme de înaltă calitate, private și 
publice, care cresc productivitatea, reduc 
inegalitățile, consolidează coeziunea 
socială și asigură în continuare stabilitatea 
macrofinanciară și finanțe publice solide, 
aprofundarea pieței unice, precum și 
finalizarea uniunii economice și monetare 
(UEM);

Or. en

Amendamentul 8
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții și reforme de 
înaltă calitate care să crească 

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să se realizeze investiții și reforme 
de înaltă calitate care să crească 
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productivitatea, să asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide și să aprofundeze piața 
unică, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

productivitatea, să se stimuleze creșterea și 
competitivitatea, să se asigure în 
continuare stabilitatea macrofinanciară și 
finanțe publice solide, să se aprofundeze și 
consolideze piața unică, inclusiv 
componenta digitală, precum și să se 
asigure finalizarea uniunii economice și 
monetare (UEM);

Or. en

Amendamentul 9
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții și reforme de 
înaltă calitate care să crească 
productivitatea, să asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide și să aprofundeze piața 
unică, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții de înaltă 
calitate, de exemplu în întreprinderi nou-
înființate și IMM-uri, și reforme care să 
crească productivitatea, să se asigure în 
continuare stabilitatea macrofinanciară și 
finanțe publice solide, să se aprofundeze și 
finalizeze piața unică, precum și să se 
asigure finalizarea uniunii economice și 
monetare (UEM) pentru a înnoi Uniunea 
Europeană și a aplica reforme 
structurale;

Or. en

Amendamentul 10
Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul
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1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții și reforme de 
înaltă calitate care să crească 
productivitatea, să asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide și să aprofundeze piața 
unică, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume realizarea de investiții și reforme 
structurale de înaltă calitate care să 
crească productivitatea și să creeze locuri 
de muncă în conformitate cu Strategia 
Europa 2020, asigurarea în continuare a 
stabilității macrofinanciare și a unor 
finanțe publice solide, aprofundarea pieței 
unice, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

Or. fr

Amendamentul 11
Eugen Jurzyca
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții și reforme de 
înaltă calitate care să crească 
productivitatea, să asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide și să aprofundeze piața 
unică, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să se realizeze investiții și reforme 
de înaltă calitate care să crească 
productivitatea, să se asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide și să se aprofundeze piața 
unică, precum și să se asigure finalizarea 
uniunii economice și monetare (UEM); 
reamintește că reformele structurale sunt 
o parte integrantă a îndeplinirii acestor 
priorități;

Or. en

Amendamentul 12
Markus Ferber

Proiect de aviz
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Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să realizeze investiții și reforme de 
înaltă calitate care să crească 
productivitatea, să asigure în continuare 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe 
publice solide și să aprofundeze piața 
unică, precum și finalizarea uniunii 
economice și monetare (UEM);

1. solicită ca bugetul pe 2020 să 
contribuie la îndeplinirea priorităților 
definite în cadrul semestrului european, și 
anume să se realizeze investiții și reforme 
de înaltă calitate care să crească 
competitivitatea, productivitatea, să se 
asigure în continuare stabilitatea 
macrofinanciară și finanțe publice solide și 
să se aprofundeze piața unică, precum și să 
se asigure finalizarea uniunii economice și 
monetare (UEM);

Or. en

Amendamentul 13
José Gusmão

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că bugetul pe 2020 ar 
trebui să semnaleze și să reflecte o 
intensificare a luptei împotriva 
schimbărilor climatice; evidențiază că 
unele politici care combat schimbările 
climatice sunt, de asemenea, strategice 
pentru promovarea creșterii incluzive, 
crearea de locuri de muncă de calitate și 
reducerea dezechilibrelor 
macroeconomice dintre statele membre; 
reliefează necesitatea de a începe 
pregătirile pentru abordarea consecințelor 
socioeconomice ale schimbărilor climatice 
și de a se asigura o finanțare adecvată în 
acest sens;

Or. en
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Amendamentul 14
Jonás Fernández
în numele Grupului S&D
Alfred Sant
în numele Grupului S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că bugetul pe 2020 ar 
trebui să anticipeze anunțul Președintei 
desemnate a Comisiei Europene de a 
transforma semestrul european într-un 
instrument care să integreze obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite;

Or. en

Amendamentul 15
Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește necesitatea de a 
depune mai multe eforturi pentru a 
realiza pe deplin obiectivele de dezvoltare 
durabilă și rolul esențial pe care îl poate 
juca semestrul european în realizarea 
acestora din urmă;

Or. fr

Amendamentul 16
Jonás Fernández
în numele Grupului S&D
Alfred Sant
în numele Grupului S&D
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Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că bugetul UE ar trebui 
să sprijine în continuare redresarea 
economică în Uniunea Europeană și să 
ofere suficiente resurse pentru a face față 
provocărilor cu caracter transnațional, 
precum schimbările climatice și migrația;

Or. en

Amendamentul 17
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța asigurării 
unor resurse suficiente pentru 
coordonarea și supravegherea politicilor 
macroeconomice, precum și a unei 
comunicări transparente cu cetățenii UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 18
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța asigurării 
unor resurse suficiente pentru coordonarea 
și supravegherea politicilor 

2. subliniază importanța asigurării 
unor resurse suficiente pentru coordonarea 
și supravegherea politicilor 
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macroeconomice, precum și a unei 
comunicări transparente cu cetățenii UE;

macroeconomice, precum și a unei 
comunicări transparente cu cetățenii UE și 
a informării acestora; reamintește 
necesitatea de a îmbunătăți calitatea și 
formularea informațiilor prezentate 
online, astfel încât acestea să reflecte mai 
îndeaproape întrebările frecvente ale 
cetățenilor și să răspundă într-o manieră 
convingătoare și cu argumente concrete 
la criticile aduse monedei euro și uniunii 
monetare;

Or. en

Amendamentul 19
Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța asigurării 
unor resurse suficiente pentru coordonarea 
și supravegherea politicilor 
macroeconomice, precum și a unei 
comunicări transparente cu cetățenii UE;

2. subliniază importanța asigurării 
unor resurse suficiente pentru coordonarea 
și supravegherea politicilor 
macroeconomice și respectarea normelor 
fiscale și a cadrului de guvernare 
economică, precum și a unei comunicări 
transparente cu cetățenii UE;

Or. en

Amendamentul 20
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța asigurării 
unor resurse suficiente pentru coordonarea 
și supravegherea politicilor 
macroeconomice, precum și a unei 

2. subliniază importanța asigurării 
unor resurse suficiente pentru coordonarea 
și supravegherea politicilor 
macroeconomice, combaterea 
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comunicări transparente cu cetățenii UE; infracțiunilor financiare și a spălării 
banilor, precum și a unei comunicări 
transparente cu cetățenii UE cu privire la 
aceste măsuri;

Or. en

Amendamentul 21
Manon Aubry

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța asigurării 
unor resurse suficiente pentru 
coordonarea și supravegherea politicilor 
macroeconomice, precum și a unei 
comunicări transparente cu cetățenii UE;

2. subliniază importanța unei 
comunicări transparente cu cetățenii UE în 
legătură cu politicile economice și 
monetare ale Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 22
José Gusmão

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța asigurării 
unor resurse suficiente pentru coordonarea 
și supravegherea politicilor 
macroeconomice, precum și a unei 
comunicări transparente cu cetățenii UE;

2. subliniază importanța asigurării 
unor resurse suficiente pentru coordonarea 
unor politici macroeconomice echilibrate 
și simetrice, precum și a unei comunicări 
transparente cu cetățenii UE;

Or. en

Amendamentul 23
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea de a stimula 
dezvoltarea și creșterea economică 
sustenabilă, echilibrată din punct de 
vedere social, ținând cont, în același timp, 
de schimbările climatice și de 
sustenabilitate, continuând reformele 
structurale pentru modernizarea 
economiilor europene și facilitând accesul 
la finanțare al IMM-urilor, inclusiv 
îndeplinind prioritățile bugetare aferente;

Or. en

Amendamentul 24
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită, de asemenea, ca bugetul 
să contribuie la îndeplinirea priorităților 
politice în ceea ce privește finalizarea 
uniunii piețelor de capital, inclusiv prin 
promovarea unui mediu de investiții care 
va îmbunătăți accesul la finanțare pentru 
participanții pe piață, în special pentru 
IMM-uri și întreprinderile nou-înființate;

Or. en

Amendamentul 25
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că bugetul Uniunii 
este în mod fundamental un buget de 
investiții, care contribuie semnificativ la 
finanțarea tranziției către o economie 
ecologică și echitabilă;

Or. en

Amendamentul 26
Aurore Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența 
fără a compromite însă calitatea 
activităților desfășurate, punând accentul 
pe reevaluarea permanentă a metodelor 
de lucru și pe utilizarea eficace a 
resurselor umane și financiare; subliniază 
că AES trebuie să se limiteze la sarcinile 
și la mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază importanța AES în 
combaterea vulnerabilităților financiare 
emergente generate de finanțarea în afara 
sistemului bancar;

Or. fr

Amendamentul 27
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită să se aloce resurse adecvate 3. solicită să se aloce resurse adecvate 
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autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența fără 
a compromite însă calitatea activităților 
desfășurate, punând accentul pe 
reevaluarea permanentă a metodelor de 
lucru și pe utilizarea eficace a resurselor 
umane și financiare; subliniază că AES 
trebuie să se limiteze la sarcinile și la 
mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că toate cele trei AES 
ar trebui să primească o finanțare 
adecvată pentru a-și putea îndeplini 
sarcinile și competențele atribuite recent 
în domeniul protecției consumatorilor, al 
supravegherii și al combaterii spălării 
banilor și a finanțării terorismului, în 
conformitate cu mandatele lor specifice; 
subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența fără 
a compromite însă calitatea activităților 
desfășurate, punând accentul pe 
reevaluarea permanentă a metodelor de 
lucru și a utilizării eficace a resurselor 
umane și financiare; subliniază că AES 
trebuie să se limiteze la sarcinile și la 
mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

Or. en

Amendamentul 28
Nicola Beer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența fără 
a compromite însă calitatea activităților 
desfășurate, punând accentul pe 
reevaluarea permanentă a metodelor de 
lucru și pe utilizarea eficace a resurselor 
umane și financiare; subliniază că AES 
trebuie să se limiteze la sarcinile și la 
mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

3. solicită să se aloce resurse 
financiare și personale suficiente 
autorităților europene de supraveghere 
(AES), precum și autorităților de 
rezoluție, pentru a lua în considerare noile 
lor sarcini; în special în ceea ce privește 
creșterea numărului de angajați ai 
Comitetului unic de rezoluție (SRB) cu 
436 de posturi în 2020, subliniază că AES 
ar trebui să îmbunătățească în continuare 
eficiența fără a compromite însă calitatea 
activităților desfășurate, în special fără a-
și reduce resursele umane și financiare, 
punând accentul pe reevaluarea 
permanentă a metodelor de lucru și a 
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utilizării eficace a resurselor umane și 
financiare; subliniază că AES trebuie să se 
limiteze la sarcinile și la mandatul care le-
au fost atribuite de legislatorul european;

Or. en

Amendamentul 29
Jonás Fernández
în numele Grupului S&D
Alfred Sant
în numele Grupului S&D
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită să se aloce resurse 
adecvate autorităților europene de 
supraveghere (AES) pentru a lua în 
considerare noile lor sarcini; subliniază că 
AES ar trebui să îmbunătățească în 
continuare eficiența fără a compromite 
însă calitatea activităților desfășurate, 
punând accentul pe reevaluarea 
permanentă a metodelor de lucru și pe 
utilizarea eficace a resurselor umane și 
financiare; subliniază că AES trebuie să se 
limiteze la sarcinile și la mandatul care le-
au fost atribuite de legislatorul european;

3. solicită să se crească adecvat 
resursele alocate autorităților europene de 
supraveghere (AES) pentru a lua în 
considerare noile lor sarcini apărute în 
urma adoptării versiunii revizuite a 
Regulamentului de instituire a AES 
2017/0230 (COD); subliniază că AES ar 
trebui să îmbunătățească în continuare 
eficiența prin evaluări ale metodelor de 
lucru și ale utilizării eficace a resurselor 
umane și financiare; observă totuși că 
acest lucru nu va fi suficient pentru a 
acoperi noile sarcini atribuite prin 
revizuirea Regulamentului de instituire a 
AES 2017/0230 (COD); subliniază că AES 
trebuie să se limiteze la sarcinile și la 
mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european, inclusiv asumarea 
unui rol central în coordonarea 
autorităților naționale competente;

Or. en

Amendamentul 30
Olivier Chastel
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența fără 
a compromite însă calitatea activităților 
desfășurate, punând accentul pe 
reevaluarea permanentă a metodelor de 
lucru și pe utilizarea eficace a resurselor 
umane și financiare; subliniază că AES 
trebuie să se limiteze la sarcinile și la 
mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că AES, în special 
Autoritatea Bancară Europeană (ABE), 
ar trebui să îmbunătățească în continuare 
eficiența, în ceea ce privește lupta 
împotriva spălării banilor și a finanțării 
terorismului, fără a compromite însă 
calitatea activităților desfășurate, punând 
accentul pe reevaluarea permanentă a 
metodelor de lucru și pe utilizarea eficace a 
resurselor umane și financiare; subliniază 
că AES trebuie să se limiteze la sarcinile și 
la mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

Or. fr

Amendamentul 31
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența fără 
a compromite însă calitatea activităților 
desfășurate, punând accentul pe 
reevaluarea permanentă a metodelor de 
lucru și pe utilizarea eficace a resurselor 
umane și financiare; subliniază că AES 
trebuie să se limiteze la sarcinile și la 
mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența fără 
a compromite însă calitatea activităților 
desfășurate, punând accentul pe 
reevaluarea permanentă a metodelor de 
lucru și a utilizării eficace și transparente 
a resurselor umane și financiare; reliefează 
importanța promovării diversității sub 
toate formele, inclusiv a echilibrului de 
gen, în special la nivelul conducerii AES; 
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subliniază că AES trebuie să se limiteze la 
sarcinile și la mandatul care le-au fost 
atribuite de legislatorul european;

Or. en

Amendamentul 32
Eugen Jurzyca
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența fără 
a compromite însă calitatea activităților 
desfășurate, punând accentul pe 
reevaluarea permanentă a metodelor de 
lucru și pe utilizarea eficace a resurselor 
umane și financiare; subliniază că AES 
trebuie să se limiteze la sarcinile și la 
mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; solicită o evaluare aprofundată și 
o raționalizare a noilor sarcini care le-au 
fost atribuite, pentru a asigura numai 
alocări bugetare adecvate; subliniază că 
AES ar trebui să îmbunătățească în 
continuare eficiența fără a compromite însă 
calitatea activităților desfășurate, punând 
accentul pe reevaluarea permanentă a 
metodelor de lucru și a utilizării eficace a 
resurselor umane și financiare; subliniază 
că AES trebuie să se limiteze la sarcinile și 
la mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

Or. en

Amendamentul 33
Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 
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(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența fără 
a compromite însă calitatea activităților 
desfășurate, punând accentul pe 
reevaluarea permanentă a metodelor de 
lucru și pe utilizarea eficace a resurselor 
umane și financiare; subliniază că AES 
trebuie să se limiteze la sarcinile și la 
mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența fără 
a compromite însă calitatea activităților 
desfășurate, punând accentul pe 
reevaluarea permanentă a metodelor de 
lucru și a utilizării eficace a resurselor 
umane și financiare; subliniază că, în 
vederea utilizării prudente a bugetelor lor, 
AES trebuie să se limiteze în permanență 
la sarcinile și la mandatul care le-au fost 
atribuite de legislatorul european și nu 
trebuie să încerce să extindă mandatul 
respectiv;

Or. en

Amendamentul 34
José Gusmão

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența fără 
a compromite însă calitatea activităților 
desfășurate, punând accentul pe 
reevaluarea permanentă a metodelor de 
lucru și pe utilizarea eficace a resurselor 
umane și financiare; subliniază că AES 
trebuie să se limiteze la sarcinile și la 
mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

3. solicită să se aloce resurse adecvate 
autorităților europene de supraveghere 
(AES) pentru a lua în considerare noile lor 
sarcini; subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența fără 
a compromite însă calitatea activităților 
desfășurate, punând accentul pe 
reevaluarea permanentă a metodelor de 
lucru, a transparenței și a utilizării eficace 
a resurselor umane și financiare; subliniază 
că AES trebuie să se limiteze la sarcinile și 
la mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european cu respectarea 
deplină a autorităților naționale și a 
organismelor democratice ale statelor 
membre;

Or. en
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Amendamentul 35
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită să se aloce resurse 
adecvate autorităților europene de 
supraveghere (AES) pentru a lua în 
considerare noile lor sarcini; subliniază că 
AES ar trebui să îmbunătățească în 
continuare eficiența fără a compromite însă 
calitatea activităților desfășurate, punând 
accentul pe reevaluarea permanentă a 
metodelor de lucru și pe utilizarea eficace 
a resurselor umane și financiare; subliniază 
că AES trebuie să se limiteze la sarcinile și 
la mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

3. subliniază că AES ar trebui să 
îmbunătățească în continuare eficiența fără 
a compromite însă calitatea activităților 
desfășurate, punând accentul pe 
reevaluarea permanentă a metodelor de 
lucru și a utilizării eficace a resurselor 
umane și financiare; subliniază că AES 
trebuie să se limiteze la sarcinile și la 
mandatul care le-au fost atribuite de 
legislatorul european;

Or. en

Amendamentul 36
Jonás Fernández
în numele Grupului S&D
Alfred Sant
în numele Grupului S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că recenta revizuire a 
Sistemului european de supraveghere 
financiară a concentrat competențele de 
combatere a spălării banilor (CSB) legate 
de sectorul financiar în cadrul Autorității 
Bancare Europene (ABE); evidențiază că 
revizuirea a consolidat mandatul ABE 
pentru ca toate autoritățile competente să 
supravegheze în mod eficace și consecvent 
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riscurile de spălare a banilor și ca ele să 
coopereze și să facă schimb de informații; 
observă că, în 2018 și în conformitate cu 
Documentul de reflecție privind posibilele 
elemente ale unei foi de parcurs pentru 
cooperarea armonioasă între autoritățile 
de supraveghere competente în 
combaterea spălării banilor și autoritățile 
de supraveghere prudențială în Uniunea 
Europeană, ASE au avut doar 2,2 unități 
echivalent normă întreagă (ENI) care au 
lucrat direct în domeniul CSB, din care 
1,8 ENI se aflau la ABE; constată că, 
potrivit ABE și Comisiei Europene, cel 
puțin 10 ENI suplimentare ar fi necesare 
pentru a permite ABE să îndeplinească 
obligațiile de supraveghere în domeniul 
CSB atribuite recent Autorității de către 
noua legislație;

Or. en

Amendamentul 37
Eugen Jurzyca
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită raționalizarea bugetului la 
toate nivelurile; subliniază importanța 
răspunderii bugetare pentru a se asigura 
utilizarea optimă a fondurilor în 
beneficiul cetățenilor UE;

Or. en

Amendamentul 38
Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)



AM\1187348RO.docx 23/27 PE639.884v02-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită ca AES să analizeze mai 
atent principiile proporționalității și 
subsidiarității în activitățile lor de zi cu zi;

Or. en

Amendamentul 39
Jonás Fernández
în numele Grupului S&D
Alfred Sant
în numele Grupului S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că ar trebui continuată 
finanțarea entităților contabile și a 
autorităților fiscale;

4. subliniază că ar trebui continuată 
finanțarea entităților contabile și a 
autorităților fiscale, evidențiază 
necesitatea de a asigura resurse adecvate 
pentru a sprijini acțiunea Uniunii de 
combatere a planificării fiscale agresive, a 
fraudei fiscale și a evaziunii fiscale; prin 
urmare, este îngrijorat de propunerea 
Consiliului de a reduce cheltuielile cu 
personalul din direcția generală 
europeană dedicată impozitării, deși 
aplicarea legislației adoptate recent 
trebuie să fie monitorizată și o nouă 
reformă fiscală internațională este în 
desfășurare atât la nivelul G20, cât și al 
cadrului incluziv;

Or. en

Amendamentul 40
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că ar trebui continuată 
finanțarea entităților contabile și a 
autorităților fiscale;

4. subliniază că ar trebui continuată 
finanțarea entităților contabile și că aceste 
entități ar trebui să răspundă în fața 
Parlamentului European; reliefează 
necesitatea majorării resurselor umane și 
financiare pentru ca autoritățile fiscale să 
combată frauda fiscală, evaziunea fiscală 
și planificarea fiscală agresivă; subliniază 
necesitatea unei finanțări adecvate pentru 
evaluarea corespunzătoare de către 
Comisia Europeană a standardelor 
statelor membre de combatere a spălării 
banilor;

Or. en

Amendamentul 41
Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că ar trebui continuată 
finanțarea entităților contabile și a 
autorităților fiscale;

4. subliniază că ar trebui continuată 
finanțarea entităților contabile și a 
autorităților fiscale, în special pentru a le 
sprijini în lupta împotriva fraudei și 
evaziunii fiscale;

Or. fr

Amendamentul 42
José Gusmão

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul
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4. subliniază că ar trebui continuată 
finanțarea entităților contabile și a 
autorităților fiscale;

4. subliniază că ar trebui consolidată 
finanțarea entităților contabile și a 
autorităților fiscale, și anume cu scopul de 
a combate frauda, evaziunea și 
dumpingul fiscal;

Or. en

Amendamentul 43
Aurore Lalucq

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că Uniunea a ratificat 
în mod oficial Acordul de la Paris în 2016 
și s-a angajat să pună în aplicare 
obiectivele de dezvoltare durabilă, în 
politicile sale atât interne, cât și externe; 
solicită, așadar, ca fondurile din partea 
Uniunii să nu finanțeze activități de 
sprijinire a combustibililor fosili; este de 
părere că, în special, garanția Uniunii 
Europene pentru împrumuturile acordate 
de Banca Europeană de Investiții și 
garanțiile de împrumut pentru 
operațiunile din țările terțe nu trebuie 
activate pentru proiecte legate de 
extracția, transportul sau utilizarea 
oricărui tip de combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 44
Jonás Fernández
în numele Grupului S&D
Alfred Sant
în numele Grupului S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. observă că în continuare nu se 
cuantifică pierderile cauzate de evaziunea 
fiscală și de eludarea fiscală; regretă că 
nu există date statistice fiabile și obiective 
privind amploarea evaziunii fiscale și a 
eludării fiscale; subliniază nevoia urgentă 
a unor metodologii transparente și de 
calitate care să permită luarea unor 
decizii adecvate în domeniul fiscal; 
solicită, prin urmare, crearea unui 
observator fiscal al Uniunii, un 
observator specializat și independent 
privind infracțiunile fiscale și financiare 
din Uniune;

Or. en

Amendamentul 45
Eugen Jurzyca
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța răspunderii 
și a transparenței acelor organisme care 
beneficiază de finanțare;

Or. en

Amendamentul 46
Jonás Fernández
în numele Grupului S&D
Alfred Sant
în numele Grupului S&D
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că bugetul pentru 2020 
ar trebui să aloce mai multe resurse 
primirii și asistenței refugiaților și 
migranților, în special pentru statele 
membre care se află la frontiera sudică și 
estică a Uniunii și pentru cele care își 
respectă angajamentele în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 47
Markus Ferber

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

5a. atrage atenția că AES trebuie să se 
pregătească corespunzător pentru a putea 
reacționa rapid la potențialele consecințe 
negative ale unui Brexit dur;

Or. en


